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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до індивідуального плану роботи аспіранта

Індивідуальний план роботи аспіранта /здобувача наукового ступеня
Доктора філософії/ після обговорення кафедрою чи відділом не пізніше
місячного терміну після зарахування /прикріплення до аспірантури
Аспіранти зобов’язані виконувати індивідуальний план роботи, що
передбачає складання кандидатських іспитів з філософії, іноземної мови та
спеціальності, а у разі необхідності - додаткових іспитів, визначених
рішенням спеціалізованої Вченої ради закладу, де передбачається захист
дисертації. Аспіранти, які не виконують індивідуальний план роботи без
поважних причин, на підставі висновків атестації наукового керівника та
висновків кафедри підлягають відрахуванню.

Послідовність заповнення індивідуального плану роботи над дисертацією
І. Визначення та формулювання теми дисертації. Виступ з
обґрунтуванням актуальності обраної теми дослідження, обговоренні з
керівником чи на засіданні профілюючої кафедри, затверджені Вченою радою
ІІ. Підготовка звіту про результати дослідження на профілюючій
кафедрі. Складання кандидатських іспитів з філософії та іноземної мови,
дисципліни загальнонаукової підготовки, вибіркові дисципліни. Підготовка
статей до друку в фахових виданнях, участь у науково-практичних
конференціях та семінарах.
ІІІ. Щорічні звітування на профільній кафедрі про результати
дослідження. Складання кандидатського іспиту зі спеціальності, додаткових
іспитів. Підготовка статей за результатами досліджень у фахових виданнях,
участь у науково-практичних конференціях, наукових семінарах. Підготовка
до обговорення на засіданні кафедри дисертаційного дослідження. Для
аспірантів з відривом від виробництва - оформлення дисертаційного
дослідження згідно останніх вимог ДАК-у України, підготовка автореферату.
IV. Звіт про результати дослідження, обговорення усіх розділів та
затвердження дисертаційної роботи представляється на засіданні
профілюючої кафедри. Усі необхідні публікації та перелік конференцій чи ін.
оформляється та представляється згідно з вимогами ДАК України.

Примітки
1.

У

графі

«Кандидатські

іспити»

зазначаються

складені

кандидатські іспити або ті, що аспірант планує скласти протягом навчального
року.
2.

«Робота над дисертацією» включає теоретичну та дослідницьку

складову, оформлення дисертації та попередній захист дисертаційної роботи
на профільній кафедрі.
3.

У процесі навчання участь у конференціях та семінарах,

наявність наукових публікацій (слід

зазначити тему заходу, місце та час

проведення), які висвітлюють апробацію результатів дисертаційної роботи є
обов’язковими для усіх аспірантів. Відмітка про виконання ставиться лише за
наявності (можна ксерокопії) програми чи збірки тез доповідей.
4.

Розділ «Асистентська педагогічна практика» стосується усіх

аспірантів і передбачає проведення викладацької практики в повному обсязі.
Конкретний зміст науково-педагогічної практики визначається кафедрою,
науковим напрямом дослідження та безпосередніми завданнями кафедри, на
третьому році навчання і визначається завідувачем відповідної кафедри чи
керівником дисертаційної роботи.
5.

Щорічний план заповнюється кожного навчального року і

затверджується науковим керівником.
6.

Відповідно до затвердженого плану Звіт за кожний навчальний

рік проводиться на профільній кафедрі.
7.

Індивідуальний план роботи аспіранта зберігається у відділі

аспірантури і докторантури продовж усього терміну навчання.

ПЛАН ВИКОНАННЯ ДИСЕРТАЦІЙНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Найменування роботи

Обсяг і короткий зміст роботи

Термін виконання і
форма звітності

І.
Підготовка і складання
кандидатських іспитів

ІІ.

Робота над дисертацією

ІІІ. Апробація результатів
дисертаційного дослідження

о
,

Аспірант/ здобувач
Науковий керівник _______________ ( _________________ )
«_____ » _______ 20 __ р.
Затверджено на засіданні кафедри _________________________________________________
протокол № від ______________ 20 _ р.
Зав. кафедри __________________________ ( ____________ )

роолоаві

РО

4

Р

Робочий план аспіранта ____ року навчання

Найменування роботи

Обсяг і короткий зміст роботи

І.
Підготовка і складання
кандидатських іспитів

ІІ. Робота над дисертацією

ІІІ. Апробація результатів
дисертаційного дослідження

Аспірант/ здобувач _________________________ «_____» ________ 20__ р.
Науковий керівник________________ (_________) «_____»________ 20__ р
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Звіт про роботу аспіранта ____ року навчання
Найменування роботи

Відмітка про виконання
(Термін виконання і форма звітності)

І. Підготовка і складання
кандидатських іспитів

ІІ. Робота над дисертацією

ІІІ. Апробація результатів
дисертаційного дослідження

Аспірант__________________________ «_____»________20__ р.
Науковий керівник_______________ (___________________) «_____»________20__ р.
Атестацію аспіранта затверджено рішенням кафедри ________________________________
/протокол № _______ від «_______»____________ 20__ р.
Зав. кафедри_______________________________________________________ (ПІП, підпис)
За результатами атестації аспіранта переведено на ___ рік навчання.

РРо
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Робочий план аспіранта
Найменування роботи

____ року навчання
Обсяг і короткий зміст роботи

І. Підготовка і складання
кандидатських іспитів

ІІ. Робота над дисертацією

ІІІ. Апробація результатів
дисертаційного дослідження

Аспірант/ здобувач _________________________ «_____» ________ 20__ р.
Науковий керівник________________ (_________) «_____»________ 20__ р
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Звіт про роботу аспіранта ____ року навчання
Найменування роботи

Відмітка про виконання
(Термін виконання і форма звітності)

І. Підготовка і складання
кандидатських іспитів

ІІ. Робота над дисертацією

ІІІ. Апробація результатів
дисертаційного дослідження

Аспірант__________________________ «_____»________20__ р.
Науковий керівник_______________ (___________________) «_____»________20__ р.
Атестацію аспіранта затверджено рішенням кафедри ________________________________
протокол № _______ від «_______»____________ 20__ р.
Зав. кафедри_______________________________________________________ (ПІП, підпис)
За результатами атестації аспіранта переведено на ___ рік навчання.

8

Робочий план аспіранта/ здобувача ____ року навчання
Найменування роботи

Обсяг і короткий зміст роботи

І. Підготовка і складання
кандидатських іспитів

ІІ. Робота над дисертацією

ІІІ. Апробація результатів
дисертаційного дослідження

IV. Асистентська педагогічна
практика

Аспірант/ здобувач _________________________ «_____» ________ 20__ р.
Науковий керівник________________ (_________) «_____»________ 20__ р
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Звіт про роботу аспіранта ____року навчання
Найменування роботи

Відмітка про виконання
(Термін виконання і форма звітності)

І. Підготовка і складання
кандидатських іспитів

ІІ. Робота над дисертацією

ІІІ. Апробація результатів
дисертаційного дослідження

IV. Асистентська педагогічна
практика

Аспірант__________________________ «_____»________20__ р.
Науковий керівник_______________ (___________________) «_____»________20__ р.
Атестацію аспіранта затверджено рішенням кафедри ________________________________
протокол № _______ від «_______»____________ 20__ р.
Зав. кафедри_______________________________________________________ (ПІП, підпис)
За результатами атестації аспіранта переведено на ___ рік навчання.
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Робочий план аспіранта ____ року навчання
Найменування роботи

Обсяг і короткий зміст роботи

І. Підготовка і складання
кандидатських іспитів

ІІ. Робота над дисертацією

ІІІ. Апробація результатів
дисертаційного дослідження

Аспірант/ здобувач _________________________ «_____» ________ 20__ р.
Науковий керівник________________ (_________) «_____»________ 20__ р
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Звіт про роботу аспіранта ____року навчання
Найменування роботи

Відмітка про виконання
(Термін виконання і форма звітності)

І. Підготовка і складання
кандидатських іспитів

ІІ. Робота над дисертацією

ІІІ. Апробація результатів
дисертаційного дослідження

Аспірант__________________________ «_____»________20__ р.
Науковий керівник_______________ (___________________) «_____»________20__ р.
Атестацію аспіранта затверджено рішенням кафедри ________________________________
/протокол № _______ від «_______»____________ 20__ р.
Зав. кафедри_______________________________________________________ (ПІП, підпис)
За результатами атестації аспіранта переведено на ___ рік навчання.
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Підсумки навчання в аспірантурі

Аспірант____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(повністю виконав, виконав частково, не виконав індивідуальний план роботи)

Наукове дослідження ____________________________________________________________ ____
(завершено, не завершено)

Попередній захист наукового дослідження відбувся на кафедрі___________________________
__________________________________________________________________________________
« ______» _______________ 20 __ р.

з рекомендацією_______________________________________________________________
(доопрацювати, в спеціалізовану раду)

Зав. кафедри ___________________________________________ « ____ » ____________ 20 _ р.
(ПІП, підпис)

Захист дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі
спеціальності_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради _______________________________________
« ________ » __________________ 20 ___ р.

Завідувач аспірантури і докторантури

Гах І.С.
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